ROMANIA
JUDETUL DOLJ
COMUNA PLENITA

DISPOZITIA
Nr. 555 din 09.10.2015
privind constiturea comisiei de concurs pentru ocupare unei functii contractuale
Avand in vedere implementarea proiectului cu finantare nerambursabila “Extindere retea
canalizare ape uzate menajere comuna Plenita, judetul Dolj”;
Analizand referatul inregistrat cu nr. 12474 din 09.10.2015, prin care se solicita desemnarea
comisiei de concurs si cea de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea unei functii contractuale pe
durata determinata din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
In baza prevederilor HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator
functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile
si completarile ulterioare;
In temeiul art. 68 alin 1 din Legea nr.215/2001- republicata- privind administratia publica
locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
Primarul comunei emite prezenta

DISPOZITIE:
Art.1. (1) Primaria comunei Plenita organizeaza concurs pentru ocuparea pe durata
determinata a postului vacant de Referent din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Plenita.
(2) Data si locul desfasurarii concursului: 29.10.2015, orele 10:00 - proba scrisa si
30.10.2015 ora 12:00 -. interviul, ambele probe la sediul primariei.
(3)Data si locul pana la care se pot depune dosarele de inscriere: 22.10.2015,orele 12:oo, la
secretariatul primariei comunei Plenita.
(4)Conditii de participare: indeplineste conditiile cerute de art. 3 din Anexa la HG
nr.286/2011;
(5) Dosarul de inscriere va contine: Cerere de inscriere; Acte de stare civila (certificat
nastere,BI /CI,certificat de casatorie-unde este cazul - copie + original); Cazier judiciar; Fisa
medicala cu mentiunea APT pentru ocuparea postului; Acte studii – diploma de studii generale;
Copie carnet de munca/ adeverinta de vechime (daca este caul);
(6)Bibliografia de concurs:
Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 (r1), cu modificarile si
completarile ulterioare: Cap. II, Sectiunea 1 si 2, Cap. III si Cap.V;
- Legea nr.215/2001, republicata, privind admnistratia publica locala;
(7) Tipul probelor de concurs/examen : proba practica si interviu.

Art.2 (1) Se constituie comisia de organizare a concursului pentru ocuparea pe durata
determinata a functiei vacante de Referent din cadrul aparatului de specialitate al primarului in
urmatoarea componenta:
- Brasovean Valentin Stefan
- Presedinte;
- Matei Ion
- Membru;
- Vasiloanca Daniela
- Membru;
- Marian Adrian
- Secretar.
(2) Se constituie comisia pentru solutionarea contestatiilor in urmatoarea componenta:
- Stanciu Valii
- Presedinte;
- Serban Carmenica
- Membru;
- Palastea Aurel
- Membru;
- Marian Adrian
- Secretar.
Art.3. Persoanele nominalizate la art.2 alin (1) si (2) vor duce la indeplinire prevederile
prezentei dispozitii.

